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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
Amikor egy szilárd testben feszültség hat, miközben a testet semmilyen külső erőhatás nem
éri, akkor a szóban forgó feszültséget maradó feszültségnek nevezzük. Üzemi körülmények
között egy alkatrészben ható tényleges feszültség a külső hatásokból ébredő és a belső
feszültségek vektoriális összege lesz. Ebből fakad a gépészeti gyakorlat maradó feszültség
ismeretére és befolyásolni tudására irányuló igénye, hisz a maradó feszültség jellege
nagyban befolyásolhatja az alkatrészek élettartamát. Amikor a maradó feszültség
befolyásolásáról beszélünk, akkor feszültség csökkentéséről, de sokkal több esetben arra
törekszünk, hogy egy adott alkatrész alkalmazás által meghatározott térfogatában maradó
nyomó feszültséget hozzunk létre. A maradó feszültséggel erősített gépalkatrészek
élettartam becsléséhez ismernünk kell a maradó feszültség üzem közbeni viselkedését,
vagyis üzem közbeni stabilitását. A felhasználás számára implementált direkt maradó nyomó
feszültség üzem közbeni változását leírni képes, a folyamatra hatást gyakorló változók
hatásával is kalkuláló, általános törvényszerűséget jelenleg nem ismerünk.
A maradó feszültség célzott gépipari alkalmazása egyre elterjedtebb gyakorlattá válik.
Számos esetben a maradó feszültség értékét, beszállítói követelményként írják elő. Ezt
támasztják alá a tudományos műhelyembe a versenyszférából folyamatosan érkező
különböző maradó feszültség meghatározását célzó felkérések és a Németországban,
Rennerodban a Stresstech GMBH-nál végzett szakmai gyakorlatom során szerzett
tapasztalataim is. Ennek megfelelően a maradó feszültség értékének mind teljesebb
meghatározása kulcs fontosságú a mérnöki gyakorlatban.
Járműipari alkatrészeinek élettartam növeléséhez nem elegendő a maradó nyomó feszültség
létrehozása, hanem annak az alkatrész gyártása és működése során történő változása is
rendkívüli jelentőséggel bír. Maradó nyomó feszültség létrehozása a gyártási sorba
integrálva már egy gyakori művelet (szemcseszórás, betétedzés) de az azt követő
technológiai lépések hatásának kezelése (pl. furatmegmunkálás) tapasztalati úton szerzett
ismeretekre alapozott jelenség kezelés csupán.
Számos járműipari alkatrész működése során jellemzően fárasztó igénybevételnek van
kitéve, ezzel szemben kell ellenálló legyen. Ezen alkatrészek többségében nemesített
állapotúak és jellemzően forgó-hajlító, ill. hajlító igénybevételnek vannak kitéve. A maradó
feszültség igénybevétel közbeni változására, relaxációjára találhatók az irodalomban kutatási
eredmények, de ezek nem nemesített állapotra vonatkoznak.
Annak ellenére, hogy a tématerület az utóbbi néhány tíz évben egyre nagyobb jelentőséggel
bír, és intenzíven kutatott terület, mint ahogy ezt a téma kiemelkedő szakmai nemzetközi
konferenciáin részvevőként és előadóként tapasztalhattam (ECRS Europien Conferenc on
Residual Stresses Troyes Franciaország, 2014- ICRS International Conference on Residual
Stresses Sydney Ausztrália, 2016, Fracture Fatique, and Wear, Porto, Portugália, 2017),
mégis számtalan nyitott kérdés vetődik még fel.
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Kutatómunkám célkitűzése során ezért a következő, kérdésekre kerestem a választ:
•
Melyik az a vizsgálati módszer melynek alkalmazásával a maradó feszültség fárasztás
közbeni változása monitorozható?
•
Hogyan befolyásolja a felületi direkt maradó nyomó feszültségállapotot az alkatrészek
további megmunkálása? Az ilyen módon létrejövő spontán feszültség változásra mely
paraméterek vannak hatással?
•
Melyek azok a körülmények, amelyek a nemesített acél alkatrészekben létrehozott
felületi maradó nyomó feszültség relaxációját, változását befolyásolják és milyen
mértékben?
•
Milyen mértékű és jellegű változás zajlik nemesített alkatrészek felületi maradó
nyomó feszültségállapotában a tönkremenetel bekövetkezte előtt?
•
Lehet e feszültségállapot változásából a tönkremenetel kialakulásának helyére és
idejére következtetni?
Összeségében kutatómunkám eredményével szeretnék hozzájárulni a fáradásos
tönkremeneteli folyamatban, a maradó nyomó feszültségállapot szerepéről meglévő eddigi
ismereteink kvantitatív bővítéséhez, az alkatrészek gyártástervezésének élettartam növelése
érdekében megvalósított optimalizáláshoz.
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2. KÍSÉRLETEK
2.1.

Alapanyagok

Valós körülmények között üzemelő gépelemeink reális terhelését statikus, ciklikus és
dinamikus igénybevételek összessége alkotja. Vizsgálataim során maradó nyomó feszültség
tartalommal bíró próbatesteket tettem ki statikus igénybevételnek, spontán alakváltozásnak,
valamint ciklikus igénybevételnek és közben monitoroztam a maradó feszültség stabilitását.
Kísérleti tervemet az
1. táblázat tartalmazza.

A statikus hajlító igénybevételhez és spontán alakváltozás közbeni maradó feszültség
monitorozási vizsgálataimhoz alkalmas próbatest 20x3 mm keresztmetszetű legalább 100
mm hosszú lemez. A 42CrMo4 próbatestek alapanyaga hengerelt köracél, melyet forgácsolás
után nemesítettem. Az ausztenitesítő izzítás során gondot fordítottam arra, hogy a felületi
karbon kiégésének lehetőségét minimalizáljam. A próbatesteket öntöttvas forgácsba
ágyazva, 950 C°-os kemence hőmérséklet mellett húsz perces hőntartással
ausztenitesítettem. Az edzéshez olajat használtam, a megeresztést 600 C°-os kemence
hőmérséklet mellett, félórás hőntartással végeztem, a darabokat a kemencéből való kivétel
után nyugvó levegőn hűtve. Az X6CrNiMoTi17-12-2 acél kereskedelmi forgalomban
rendelkezésre állt, melegen hengerelt formában a kívánt keresztmetszetben, így azt csak
méretre vágtam. A MIL–A 46100 acél a kívánt vastagságnál nagyobb vastagságú táblában állt
rendelkezésemre ebből szintén forgácsolással, ill. köszörüléssel kellett próbatestet
előállítanom. Mindhárom anyagminőségből két-két lemez próbatestet készítettem, melyek
előkészítésének befejező művelete azok szemcseszórása volt.
A próbatestek felszínének szemcseszórás előtti maradó feszültség állapota megfelelt azok
szórás előtti utolsó előkészítési munkafázisuk jellemző maradó feszültség állapotának. A
42CrMo4 próbatestek közel feszültség mentesek voltak, amely a megeresztés utáni nyugvó
levegőn való hűtésnek köszönhető. A MIL-A 46100 próbatesteket nagyobb vastagságú
táblából alakíttattam ki. A kívánt vastagság eléréséhez a darabok mindkét oldalát
köszörültettem. Ebben az állapotban a felületen mérhető feszültség értékek nem haladták
meg a -100 MPa értéket és nyomó jellegűek voltak. A X6CrNiMoTi17-12-2 lemezek szintén
közel feszültség mentes állapotúak voltak.
A szemcseszórást a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben végezték el számomra. A
próbatesteket egy az Almen próbával hasonló, de annál hosszabb befogóba helyeztem
azokat négy csavarral leszorítva.
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1. táblázat Kísérleti terv

alapanyag

próbatestek

EN 42CRMO4
(nemesített, nemesíthető
acél)

módosított fárasztó:
15db 7x7 mm-es kvadratikus,
4db 5x5 mm-es kvadratikus,
2db 5x5 mm-es kvadratikus, bemetszett
lemez (3x20x100 mm)

vizsgálatok

•
•
•
•
•

~MIL-A 46100 !
Egyedi gyártás
(mikroötvözött, nagy
szilárdságú acél)

lemez (3x20x100 mm)

•
•
•
•

X6CrNiMoTi17-12-2
(KO35, ausztenites
korrózióálló acél)

lemez (3x20x100 mm)

•
•
•

szakítóvizsgálat
fárasztó igénybevétel közbeni maradó
monitorozás,
3D letapogatás
kényszerített és felszabadított állapotú
térképezés
4 pontos statikus hajlítás közbeni
monitorozás
szakítóvizsgálat
3D letapogatás
kényszerített és felszabadított állapotú
térképezés
4 pontos statikus hajlítás közbeni
monitorozás
3D letapogatás
kényszerített és felszabadított állapotú
térképezés
4 pontos statikus hajlítás közbeni
monitorozás

feszültség

feszültség
feszültség

feszültség
feszültség

feszültség
feszültség

A befogókat egy, az üzemben gyártott tehergépjármű merevtengelytestére hegesztve
helyezték a szemcseszóró kamrába. A szórási paramétereket a tengelytest szórásához
optimalizálták.
A szórás körülményeinek paraméterei: A szórás egy három kerekes WMKD-3 típusú
berendezésben történt. A kerekek átmérője 350 mm, forgási sebessége 2800 1/min. A
mintatartóba helyezett próbatesteket 3X3 percig verették. A szóró egységek (3db kerék)
áramfelvétele: 28A, 26A, 28A-volt. A szóráshoz 4 óráig kondicionált 1,8 mm átmérőjű, 1,8
mm hosszra darabolt, 430 HV keménységű huzalt használtak. A szórás lefedettsége minimum
150% volt. A szemcsék átlagos sebessége mikor elhagyták a szóró kereket 55 m/s. Így a
szórással átlagosan 117 J/mm2 energiát vittünk a felületbe. A szóró kerekek szórási
teljesítménye 252 kg/min volt. A próbatestek a szórás közben egy merev tengelytesthez
fixáltan voltak elhelyezve.
A fárasztó vizsgálatokhoz a 42CrMo4 minőségű hengerelt köracél alapanyagból forgás
szimmetrikus fárasztó próbatesteket készítettem. Az 1. ábra a fárasztási vizsgálatokhoz
használt bemetszett próbatestek geometriai méreteit és a bemetszetés környezetében
használt 1x1 mm-es mérési raszterben vizsgált pontokat. A szemcseszórás előtt 5x5-ös
méretű, nem bemetszett próbatestek a bemetszéstől eltekintve, a szemcseszórás előtt 7x7es s méretű próbatestek a karcsúsítás méretétől eltekintve az 1. ábra által bemutatottal
teljesen azonos méretűek voltak.

1. ábra 5x5-ös négyzetes hasáb alakú karcsúsítással ellátott és középen két oldalon bemetszett
próbatestek méretei, a bemetszés környezetében található mérési pontokkal

Az alapanyag azonos a statikus vizsgálatoknál használt nemesíthető próbatestek
alapanyagával. A hengerelt köracélból forgácsolt próbatesteket indukciós hevítő
berendezéssel ausztenitesítettem. 1000 C°-on 2 perc hőntartás után, termoelemmel 850 C°ig hűtöttem (a próbatestekhez hegesztett termoelemre az induktor szabályozásához volt
szükség). Mikor a darab az induktorból való kivétel után elérte a 850 C°-t a termoelemet
levágva, a próbadarabot függőlegesen tartva olajba merítve edzettem. Az edzés után a
próbatesteket egy samott lapon máglyába rakva, 600 C°-on félóráig hőn tartva
megeresztettem, majd a kemencéből a kerámia lappal együtt kivéve nyugvó levegőn
hagytam kihűlni. A ciklikus igénybevételnek kitett próbatestek szemcseszórása ugyan olyan,
merev tengelytest számára beállított szórási paraméterek mellett történt.
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Vizsgálati módszerek

Röntgendiffrakciós maradó feszültség méréseimet minden esetben központ nélküli
Stresstech gyártmányú Xstress 3000GR típusú röntgendifffraktométeren végeztem,
módosított sin2 Ψ módszerrel. Méréseimet jellemzően 3 mm foltátmérőjű kollimátorral (a
bemetszett ciklikus próbatestek esetében 1 mm –es kollimátort használtam) végeztem, ±45°
maximális döntési tartományban. A maradó feszültség értékét jellemzően hosszanti (a külső
terheléssel megegyező) irányban mértem. A lemez próbatestek hátoldalának közepén,
kereszt irány mentén 5 ponton mértem egy kereszt irányú maradó feszültség traverzt is,
melyet a vonatkozó diagram tengelyén jelölök.
A szemcseszórt lemez próbatestek a befogóból kivéve hosszanti és kereszt irányban is
deformálódtak. A szórt oldal kidomborodott. A deformáció mértékének számszerűsítése
érdekében a próbatesteken a további vizsgálatok előtt 3D -s méréseket végeztem minden
próbatest mindkét oldalán. A letapogatásban segítségemre volt Nyitrai Szabolcs okleveles
anyagmérnök, az Alcoa Forgings and Extursions munkatársa, aki a méréseket elvégezte egy
GOM fejlesztésű Atos rendszerű 3D letapogató berendezéssel. A 3D mérés során a próbatest
szemcseszórás előtti méreteiből alkotott CAD modell legnagyobb oldalával párhuzamos
felezősíkjától vett eltérés értékeket kaptunk a próbatest kilenc nevezetes pontjában, mmben. A mérés során nagyfelbontású optikai kamerák szolgáltatják a szoftver által feldolgozott
nyers adatokat.
A próbatestek fárasztása Dr. Lukács János szakmai vezetése mellett a Miskolci Egyetem,
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Anyagvizsgáló laboratóriumának MTS
típusú elektronikus vezérlésű hidraulikus fárasztó berendezésén történt. Az alkalmazott
fárasztó igénybevétel minden esetben egytengelyű, holtjáték nélküli, Rσ=-1 feszültség
aszimmetria tényezőjű, húzó-nyomó jellegű volt.

3. Eredmények
Eredményeim minden esetben a lemez illetve fárasztó próbatestek esetében is a darab
hossztengelyével párhuzamos feszültségeket jelentenek. Vizsgálataim során egy alkalommal
vizsgáltam keresztirányú feszültséget, amit jelölök.

3.1.

Spontán deformációval zajló spontán feszültség változás
monitorozása

A statikus vizsgálatokhoz készített próbatestek különböző minőségű lemez próbatestek
szemcseszórt felületén, befogóban mérhető feszültségek átlagát, illetve a befogóból
felszabadított állapotban mérhető maradó feszültség eloszlás átlagát a 2. táblázat
tartalmazza. A próbatestek szórt felületén 4x4mm raszter mentén, három sorban mértem a
feszültséget.
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2. táblázat A statikus vizsgálatokhoz használt lemez próbatestek szemcseszórt felületének spontán
feszültség változása a befogóból való felszabadítást követően
felületi átlag
befogóban, MPa

felületi átlag befogó
nélkül, MP

az átlagban
bekövetkezett
változás, Mpa

42CrMo4/1

-254.0

-114.6

139.4

42CrMo4/2

-254.2

-123.5

130.7

MIL-A 46100/1

-503.3

-309.0

194.3

MIL-A 46100/2

-497.5

-339.7

157.7

X6CrNiMoTi17-12-2/1

-218.1

2.4

220.5

X6CrNiMoTi17-12-2/2

-213.6

6.5

220.1

Mért adat
Próbatest

változások
minőségenkénti
átlaga, MPa
135
176
220

A próbatestek hátsó nem szórt oldalán, azok befogóból történő felszabadítása után a
középső hossztraverz és kereszt traverz mentén mértem a hosszanti irányú maradó
feszültségeket. A próbatestek hátoldalának kereszt traverzében vizsgáltam a kereszt irányú
feszültségeket is. A próbatestek hátoldalának átlagos maradó feszültség értékeit a 3 táblázat
tartalmazza.
3. táblázat A statikus vizsgálatokhoz használt lemez próbatestek nem szórt felületének átlagos
maradó feszültségértékei
Mért adat
Próbatest

átlagos feszültség iránya és vonala, MPa
HI H traverz

HI K traverz

KI K traverz

42CrMo4

-308

-314

-547

MIL-A 46100

-445

-485

-782

X6CrNiMoTi17-12-2

-432

-467

-823

A felszabadított lemez próbatestek deformációját 3D letapogatással minősítettem. A 3D
mérés során a próbatest szemcseszórás előtti méreteiből alkotott CAD modell legnagyobb
oldalával párhuzamos felezősíkjától vett eltérés értékeket kaptunk a próbatest kilenc
nevezetes pontjában, mm-ben. A 3D vizsgálatok eredményeit a 4. táblázat tartalmazza.
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4. táblázat A statikus vizsgálatokhoz használt lemez próbatestek 3D méréseinek eredményei
Mért
adat

oldal

Próbatest

42CrMo4/1

42CrMo4/2

MIL-A 46100/1

MIL-A 46100/2

X6CrNiMoTi17-122/1

X6CrNiMoTi17-122/2

3.2.

maximum
eltérés

bázis síktól mért eltérés (mm)
szórt
oldal

-1,03

-0,24

-1,04

-0,04

hát
oldal

0,91

-0,17

0,97

-0,23

szórt
oldal

-0,99

0,3

-1

0,16

hát
oldal

0,79

-0,08

0,87

-0,24

szórt
oldal

-1,16

-0,20

-1,18

-0,10

hát
oldal

0,98

0,12

0,97

0,16

szórt
oldal

-1,06

-0,08

-1,01

0,04

hát
oldal

0,94

-0,13

1,01

-0,24

szórt
oldal

-1,95

-0,34

-1,76

-0,26

hát
oldal

2,14

0,4

2,05

0,26

szórt
oldal

-1,9

-0,6

-1,91

-0,31

1,91

0,37

1,98

0,38

hát
oldal

0,46
-0,55
0,43
-0,56
0,30
-0,35
0,39
-0,57
0,91
-1,01
0,88
-0,97

-0,01

-1,12

-0,02

-1,15

-0,11

1

1,58
1,61

-0,05

0,98

0,09

-1,09

-0,13

-1,12

-0,3

0,9

-0,15

0,9

-0,40

-1,07

-0,34

-1,15

0,02

1,03

0,24

1,07

0,09

-1,3

-0,04

-1,07

1,69

-0,2
-0,08

nincs
adat

1,58

-0,47

-1,91

-0,24

-1,79

0,25

1,96

0,29

1,91

-0,55

-1,84

-0,37

-1,93

0,2

1,79

0,31

1,94

szórt oldalak
eltéréseinek
átlaga

1,55
1,55
1,46
1,59
1,48
1,42

2,84
2,86
3,15
2,81
2,95

Maradó feszültség relaxációja ciklikus igénybevétel közben

A ciklikus igénybevételnek kitett fárasztó próbatestek középső kvadratikus karcsúsított
részén, oldalanként 3-3 db, 3 mm átmérőjű, kör alakú foltban, összesen 12 db maradó
feszültség adatot mértem a sörétezés után. A fárasztó igénybevétel folyamán, a terhelést
megállítva ugyan ezeket a pontokat ismételten megvizsgáltam. A ciklikus igénybevételnek
kitett próbatestek számozását, sörétezés előtti méreteit, terhelési feszültség szintjeit illetve
azok azon ciklus számait, melyeknél a fárasztást megállítottam és a maradó feszültségüket
újra mértem az 5. táblázat tartalmazza.
A maradó feszültség monitorozás eredményeimet oly módon mutatom be, hogy az egyes
próbatestek egyes állapotaiban vizsgált 12 db mérési pontot átlagoltam. Ezen átlagokat a
továbbiakban pedig a kiinduló érték százalékában kifejezve a ciklus szám függvényében
ábrázoltam (2. ábra). Az eredményeket terhelési feszültség szintekre lebontva mutatja be a:
3. ábra, 4. ábra, 5. ábra és 6. ábra.
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5. táblázat A ciklikus igénybevételnek kitett próbatestek fárasztási terve

terhelési terhelési egységek
feszültség
σt , MPa
N1
Nn
1
7x7
510
rögtön törésig
2
7x7
450
rögtön törésig
3
7x7
450
rögtön törésig
4
7x7
400
rögtön törésig
5
7x7
400
rögtön törésig
6
7x7
400
rögtön törésig
7
7x7
500
20000 12500
8
7x7
450
30000 20000
9
7x7
400
45000 30000
10
5x5
500
20000 12500
11
5x5
450
30000 20000
12
5x5
400
45000 30000
13
5x5
350
70000 45000
14
5x5
bemetszett
15
5x5
bemetszett
16
7x7
500
45000 12500
17
7x7
450
70000 20000
18
7x7
400
11000 30000
19
7x7
450
50000 20000
20
7x7
350
70000 45000
H
7x7
350
70000 45000
A ciklikus igénybevételnek kitett bemetszett fárasztó próbatestek középső kvadratikus
karcsúsított részén oldalanként 1 mm raszter mentén. 3x8 db ponton vizsgáltam a próbatest
szemcseszórt majd bemetszett valamint a törés utáni maradó feszültség állapotát. Az ilyen
módon vizsgált mind két próbatest esetében a törés után található volt, egy olyan
bemetszett oldal, ahol a mért maradó feszültségek értékei előjelet váltottak (7. ábra). A
próbatestek töret felületeit megvizsgálva (8. ábra) kapcsolatot találtam a repedés ridegtörési
szakasza és a törés utáni mérhető húzó jellegű maradó feszültség állapot között.
próbatest
méret
száma
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Pt1_510;(-450)
Pt2_450;(-391)
Pt3_450;(-297)
Pt4_400;(-372)
Pt5_400;(-264)
Pt6_400;(-356)
Pt7_500;(-244)
Pt8_450;(-392)
Pt9_400;(-282)
Pt10_500,5x5;(-407)
Pt11_450,5x5;(-359)
Pt12_400,5x5;(-348)
Pt13_350,5x5;(-331)
Pt16_500;(-225)
Pt17_450;(254)
Pt18_400;(-351)
Pt19_450;(-244)
Pt20_350;(-259)
H_350;(12)

Aktuális feszültség érték a kiinduló érték százalékában
kifejezve, %

100

90

80

70

60

50

Ciklus, db
2. ábra A maradó feszültség fárasztó igénybevétel közbeni viselkedése;az egyes próbatestek kiinduló átlagos feszültség értékekeit 100%-nak tekintve a
különböző feszültség szinteken, az egyes terhelési egységek után ismételten mért átlagos feszültség értékeket a kezdeti feszültség %-os értékében a
ciklus szám függvényében ábrázolva

11

Cseh Dávid

Maradó feszültség relaxációja fárasztó igénybevétel közben

Tézisfüzet

Aktuális feszültség érték a kiinduló érték
százalékában kifejezve, %

100
Pt1_510;(-450)
90

Pt7_500;(-244)
Pt10_500,5x5;(-407)

80

Pt16_500;(-225)

70

60

50
0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05
3,0E+05
Ciklus, db

4,0E+05

5,0E+05

3. ábra Az 500 MPa feszültség szinten fárasztott próbatestek eredményei

Aktuális feszültség érték a kiinduló érték
százalékában kifejezve, %

100

Pt2_450;(-391)
Pt3_450;(-297)

90

Pt8_450;(-392)
80
Pt11_450,5x5;(-359)
70

Pt17_450;(254)
Pt19_450;(-244)

60

50
0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05
3,0E+05
Ciklus, db

4,0E+05

5,0E+05

4. ábra A 450 MPa feszültség szinten fárasztott próbatestek eredményei
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Pt4_400;(-372)
Pt5_400;(-264)

90

Pt6_400;(-356)
80

Pt9_400;(-282)
Pt12_400,5x5;(-348)

70

Pt18_400;(-351)

60

50
0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05

3,0E+05

4,0E+05

5,0E+05

Ciklus, db

Aktuális feszültség érték a kiinduló érték
százalékában kifejezve, %

5. ábra A 400 MPa feszültség szinten fárasztott próbatestek eredményei

100

90

80
Pt13_350,5x5;(-331)

70

Pt20_350;(-259)
60
H_350;(12)
50
0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05
3,0E+05
Ciklus, db

4,0E+05

5,0E+05

6. ábra A 350 MPa feszültség szinten fárasztott próbatestek eredményei
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Maradó feszültség, MPa

-500
-250
0
250

500
14/B (b) szórt

Maradó feszültség, MPa

30 20

10 1

2

3

9

-500
-250

0
250
500
14/B (b) törött

7. ábra A 14-es próbatest bemetszett B oldalának szemcseszórt, bemetszett és törött állapotban
rögzített maradó feszültség állapota.
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bemetszés

bemetszés

Cseh Dávid

kisciklusú fárasztott töretfelület

rideg töretfelület

D oldal

B oldal

8. ábra A 14-es próbatest teljes töretfelületének (felső kép) és a töret felület tipikus területeinek
nagyított SEM felvételei: fáradásos (bal alsó), szívós (középen alul) és rideg (jobb alsó) területek. A
teljes töret felületen piros vonallal jelöltem az eltérő töretfelületek határait
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4. Új tudományos eredmények
1.
Bemetszett, szemcseszórt fárasztó próbatestek bemetszésének környezetében a
felszínen mérhető maradó feszültség eloszlás 1x1 mm es felbontású monitorozása, vagyis a
szórt és törésig fárasztott állapotú, röntgendiffrakcióval meghatározott maradó feszültség
térképezése, töretvizsgálattal kiegészítve, alkalmas a tönkremenetel, azaz a repedés terjedés
majd törés környezetében lezajló maradó feszültség leépülés időbeliségének
megállapítására, és a tönkremenetel folyamatának meghatározására.
2.
Különböző szilárdságú (nemesített 42CrMo4, melegen hengerelt AISI 316Ti
ausztenites korrozióálló és nemesített MIL–A 46100 mikroötvözött, nagy szilárdságú acél),
azonos geometriájú (100x20x3 mm) lapos lemez próbatestek, négy pontos befogóban
történő, azonos körülmények közötti, merev tengelytestekre optimalizált paraméterű,
egyoldalú szemcseszórását követően felületi maradó nyomó feszültségállapot alakul ki. A
próbatestek befogóból történő kiszabadítása együtt jár spontán alakváltozással és spontán
feszültségállapot változással. A végbemenő folyamatokkal kapcsolatos megállapítások:
2.1. Az azonosan szemcseszórt, különböző anyagminőségű próbatestekben
kialakuló maradó feszültség értéke az alapanyag szilárdsági mutatóival korrelál,
nagyobb folyáshatárú alapanyag, szemcseszórást követően nagyobb mértékű nyomó
feszültség megtartására képes.
2.2. A spontán feszültség változás során azzal korreláló deformáció történik,
melynek következtében a szórt oldalon mérhető, nyomó feszültségek értéke csökken,
a csökkenés mértéke a felületen nem egyforma, a darabok közepén a legnagyobb,
azonos anyagminőség esetén azonos jelleget és mértéket mutat. A csökkenés
mértéke eltérő anyagminőség esetén eltérő, legnagyobb az eredendően legkisebb
feszültség értéket tartó ausztenites korrozióálló mintánál figyelhető meg, ahol a
nyomó feszültség előjelet is vált.
2.3. A spontán feszültség változást kísérő deformációból adódóan a szórással
ellentétes oldalon a szemcseszórással előidézett maradó feszültségek átlagait
nagymértékben meghaladó, nyomó feszültségek alakulhatnak ki. Vagyis a spontán
deformációval együttjáró spontán feszültségváltozás nem jelenti feltétlenül a
feszültségek leépülését, sőt együtt járhat ellentétes előjelű feszültség felépülésével is.
2.4. A befogóból történő felszabadítás hatására bekövetkező feszültség változások
jól modellezik egy alakos mintadarab szemcseszórást követő részleges megmunkálás
hatására bekövetkező feszültség állapot változását és az ekkor bekövetkező
vetemedés kialakulását magyarázzák.
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3.
Nemesített 42CrMo4 minőségű, sörétezés előtti 7x7 mm és 5x5 mm keresztmetszetű,
kvadratikus karcsúsítású, módosított fárasztó próbatest felületén ipari körülmények között
végzett, merev tengelytestekre optimalizált paraméterű szemcseszórás hatására felületi
átlagban 200-400 MPa nagyságrendű maradó nyomó feszültség jön létre. A maradó
feszültség R=-1 feszültség aszimmetria tényezőjű ciklikus (fárasztó) igénybevétel hatására
leépül (relaxál). A végbemenő folyamatokkal kapcsolatos megállapítások:
3.1. Az alkalmazott szemcseszórás a fárasztó igénybevétellel szembeni
ellenállásban egy legalább négyszeres élettartam javulást eredményezett. A fárasztási
feszültség szint 350-500 MPa mérettartományon belüli növekedésével csökken a
törésig elviselt ciklus szám.
3.2. A próbatestek méretbeli különbsége az általam vizsgált mérettartományon
belül nem gyakorol hatást a fárasztási ciklus alatt történő maradó feszültség
leépülésének mértékére.
3.3. A fárasztási feszültség szint 350-500 MPa értéktartományon belüli
növekedésével, felületi átlagban nő a maradó feszültség leépülésének mértéke és
üteme, a kiinduló maradó feszültség nagyságától függetlenül. A felületi átlagban
meghatározott leépülés mértéke még a legnagyobb (500 MPa) fárasztási feszültség
szinten sem haladta meg a 35%-ot a törés bekövetkezésekor.
3.4. A ciklusokra vetített feszültség relaxáció üteme nem monoton, az alkalmazott
feszültség szinttől függetlenül, a fárasztó igénybevétel kezdeti szakaszán a
leggyorsabb. Az egyes fárasztási feszültség szinteken megismételt tesztek
relaxációjának monitorozott folyamata jó egyezést mutat, vagyis a feszültség szint
ismeretében a relaxáció folyamata prognosztizálható.
4.
Nemesített (42CrMo4), kvadratikus, 5x5 mm keresztmetszetű, két szemközti oldalon
90°-os nyílásszögű, 0,5 mm mélységű bemetszett próbatest, merev tengelytestekre
optimalizált paraméterű szemcseszórással létrehozott felület közeli maradó nyomó
feszültségének, R=-1 feszültség aszimmetria tényezőjű ciklikus (fárasztó) igénybevétel
hatására bekövetkező relaxációjával kapcsolatos megállapítások:
4.1. A maradó feszültség relaxációja a szemcseszórás után, az igénybevétel előtt,
már a bemetszés kialakításával elkezdődik. A fárasztó igénybevétel hatására a
maradó nyomó feszültség relaxációja lokálisan tovább folytatódik, minek
következtében a későbbi törést okozó repedés környezetében a nyomó feszültség
relaxál, a maradó feszültség előjelet is válthat, húzó feszültség alakulhat ki.
4.2. A húzó maradó feszültség megjelenése a fáradásos tönkremenetel ridegtörési
(utolsó) szakaszának megindulását mutatja. Ezzel bizonyítható, hogy szemcseszórt
alkatrészek fáradásos tönkremenetelénél a feszültség relaxáció lokális maximuma
determinálja a repedés keletkezésének helyét.
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5. Az eredmények hasznosíthatósága
A maradó feszültség felületi eloszlásának igénybevétel közbeni monitorozásához
roncsolásmentes vizsgálati módszert használtam. Kutatásaimat széleskörűen elterjedt
ötvözeteken végeztem. A vizsgálataimhoz használt próbatestekben ipari körülmények között
hoztam létre a vizsgálataim tárgyát, a direkt maradó nyomó feszültséget. Statikus és ciklikus
vizsgálatimhoz is az ipari gyakorlat által gyakran alkalmazott vizsgáló berendezéseket
használtam. Ezen körülmények együttesen járulnak hozzá, hogy eredményeim az ipari
szereplők számára saját hasonló problémáik megértéséhez megoldásához segítséget
jelentsenek.
A statikus vizsgálataimhoz használt próbatestek indirekt demonstrálták az aszimmetrikus
maradó feszültség tartalom és képlékeny alakváltozás következményeit. Eredményeim
rámutatnak az anyagi minőség és a mikroszerkezeti állapot direkt maradó nyomó feszültség
létrehozásában betöltött jelentőségére. Kísérleti bizonyítást nyert a kialakulni képes maradó
feszültség állapot és a mechanikai szilárdság kapcsolata. Gyakorlati példát adtam a
mechanikai szilárdságot befolyásolni képes minőségi és mikroszerkezeti állapoti
különbségekre is, bele értve akár a felületi ötvözők kiégését is.
A ciklikus igénybevétel közben végzett maradó feszültség monitorozási vizsgálataim
alkalmasak a nemesített alapanyagban alkalmazott maradó nyomó feszültség tartalom
üzemi közbeni relaxációjának előre jelzésére. Meggyőződésem, hogy eredményeim
alkalmasak egy kiterjesztett, a maradó feszültség relaxáció jelenségét globálisan, a
befolyásoló tényezőket paraméteresen kezelni tudó egyenlet megalkotásához.
A bemetszett próbatesten végzett eredményeim rámutattak a maradó feszültség relaxáció
lokális maximuma és a repedés keletkezés közötti összefüggésre.
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6. Summary
The aim of the dissertation is to contribute to the better understanding of compressive
residual stress relaxation during external mechanical, operational load. The residual stress
evolution of three different kinds of materials (hardened 42CrMo4, MIL-A 46100, and hot
rolled X6CrNiMoTi17-12-2) in plate specimens was represented. The specimens were
clamped in a sample holder and threated by shoot peening in an industrial way. Only one
side of the specimens were treated. The residual stress state of the shot peened surface was
monitored along a 4x4 mm grid in clamped state. After the recovery of the specimens from
the sample holder was monitored as well. The distortion of the samples was evaluated by 3D
scanning. Correlation was found between the measured stress changes of the recovery and
the distortions and the yield strength.
Fatigue specimens were made of hardened 42CrMo4 steel, with different extent of
slenderizing. The quadratic middle cross sections of the specimens were 7x7 and 5x5 mm.
The specimens were shot peened in an industrial way. The residual stress state of the
specimens was investigated after the shot peening treatment. The specimens were
supposed to fatigue load at different stress amplitudes. 500, 450, 400 and 350 MPa stress
amplitudes were applied. The fatigue load after a certain number of cycles was stopped and
the residual stress state was monitored again. This method was repeated until the crack of
all specimens. This way residual stress measurements were carried out after the shot
peening and after each stop of the fatigue load. The residual stress data were illustrated in
the function of the cycle number in the percentage of the initial residual stress value, which
belongs to the shot peened sate. Due to the higher fatigue stress amplitude the residual
stress relaxation showed an increasing tendency. During the fatigue load the velocity of the
stress relaxation was decreased. The biggest residual stress relaxation was occurred until the
early several thousand cycles.
Two symmetrically notched fatigue specimens were also investigated. The 5x5 quadratic
middle part was notched on two opposite sides. The residual stress distribution in the 4 mm
environment of the notches was monitored on all the four side of the samples, with a high
spatial resolution along a 1mm grid. The residual stress state was monitored after the shot
peening and in until crack fatigued station. In the cracked state both specimens had a
notched side, where the compressive residual stress not only decreased, but transferred into
a tensile. The rack surface was investigated by SEM. Low cycle fatigue specifics was found on
both cracked surfaces. The cracks were propagated only from one direction. The residual
stress transformation is clearly connected to the last part of the failure, to the brittle
fracture.
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